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Informe sobre la queixa presentada per Sr. ----------------, de la qual 

en aquesta ocasió, solament exposaré algunes de les valoracions o 

indicacions que fa, atés que és una repetició de les quals m'ha fet en les 

queixes presentades anteriorment i que van ser resoltes en el seu moment. 

 Continua insistint que el Consistori  i la Policia Local, li menteixen,  a 

ell i a tothom. Que en el barri dels 613 habitatges hi ha rates, arbres sense 

podar i jardins descurats, que ni els diners de les subvencions ni els 

ascensors els han vistos en el barri, fan chapuces, que l'associació de veïns 

no fa res, que les ambulàncies no poden entrar per a recollir malalts, i els 

bombers tampoc, que hi ha moltes cues per a Caritas, per a Cruz Roja, que 

hi ha molt d'atur, que no baixen els preus, que hi ha gent dormint al carrer i 

famílies menjant del fem, que es baixen els impostos i pugen els jornals, etc, 

etc, etc. 

La Sindicatura Municipal de Greuges de Burjassot, és una institució 

que té per missió vetlar pels drets dels ciutadans/as en relació amb 

l'actuació de l'Administració municipal i dels organismes administratius que 

depenen, així com de les empreses públiques amb capital que pertanyen 

totalment o parcialment a l'Ajuntament, i dels concessionaris dels serveis 

públics municipals. 

En el seu escrit no m'ha semblat llegir, el principal motiu d'una 

queixa, ““que no ha rebut contestació a algun escrit que haja presentat a 

l'Ajuntament, en qualsevol dels seus departaments””, per la qual cosa no se 

si s'han vulnerat o no els seus drets en relació amb l'actuació de 

l'Administració Municipal, per tant no puc entrar a considerar que aquesta 

queixa reuneix els requisits que exigeixen les normes reguladores d'aquesta 

Sindicatura i no l'admetré a tràmit. 



Així i tot li diré, com ja li he dit en altres queixes presentades per 

vosté, que és una tasca molt encomiable que es preocupe per tots els 

ciutadans, ja siguen de Burjassot o no, però hauran de ser cadascun d'ells, 

quan es troben en alguna de les situacions que vosté em refereix, els que 

facen arribar la seua reclamació o sol·licitud al departament de 

l'Administració que corresponga, depenent del tema del qual es tracte. 

També li diré que hi ha associacions a Burjassot que són conegudes 

per la majoria de la ciutadania a les quals, el que ho desitja acudeix per a 

sol·licitar ajudes, aliments, un lloc on dormir i endreçar-se, etc, etc i, no 

necessiten buscar menjar en els contenidors de fem ni dormir al carrer. 

Això sí, si volen fer-ho, perquè no tothom vol. 

En una part del seu escrit el dirigeix al Consistori, Policia Local,  al 

President de la Generalitat, remetré la mateixa a Alcaldia a fi que se li done 

el tràmit que estime oportú. 

Per tant, REMET la present queixa a Alcaldia i pel que fa a  aquesta 

Sindicatura procedisc a ARXIVAR una còpia de la present queixa i donar 

trasllat d'aquest informe a l'interessat, a l'efecte de que li conste tot 

l'actuat. 

Així mateix faig saber que aquest informe es publicarà en la pàgina 

web d'aquesta institució una vegada s'haja notificat a les parts. 

Atentament li saluda. 
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